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Seznam stolních her

př. číslo název hra obsahuje typ hry doba hraní o čem hra je

9700001 Safari schovej a najdi logická 7 + 1+ 5 min.

9700002 Duch! zábavná 8 + 2-8 20-30 min.

9700003 Barvínek logická 4 + 2-8 15 min. Dvě hry, které procvičí váš postřeh.

9700004 Bílé historky zábavná 8 + 2 + 2-20 min.

9700005 Černé historky zábavná 12 + 2 + 15 + min.

9700006 Chodí pešek okolo zábavná 5 + 2-5 15 min.

9700007 IQ puzzle logická 6 + 1 +

9700008 Hravé kroužky logická 6 + 2-6 15 min.

věk 
hráče

počet 
hráčů

1 plastový kryt na hru
1 otevírací herní deska  
4 herní díly 
1 kniha s úkoly
pravidla hry 

Umístěte čtyři herní dílky s džunglí 
tak, aby na otevřené pláni zůstala 
jen některá zvířata.

5 dřevěných předmětů:
bílý duch
zelená lahev
červené křeslo
modrá kniha
šedá myš
60 karet   
pravidla hry

Uchopíte nejrychleji správné 
předměty?

pravidla hry
15 oboustranných karet

pravidla hry
50 karet

50 strašidelných hádanek o 
nadpřirozených jevech.

pravidla hry
50 karet

50 tajupných, pochmurných a 
zapeklitých detektivních příběhů.

pravidla hry
49 hracích karet
1 karta peška

Zapamatujete si dobře předměty na 
kartách?

pravidla hry – CZ+SL
12 herních dílků
1 kniha s úkoly

Umístěte všechny herní dílky 
složené z kuliček na herní plán 
podle zadání.

pravidla hry
50 karet
12 žlutých kroužků
12 červených kroužků
12 zelených kroužků
12 modrých kroužků Dokážete rychle navléct kroužky na 

palec podle zadání?
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9700009 Vikingové v bouři logická 6 + 1 + 5 min.

9700010 Cup the Rope karetní 6 + 2-8 15 min.

9700011 Noemova archa logická 5+ 1 + Najdi zvířátkům místo na lodi!

9700012 Port Royal karetní 8 + 2-5 20-50 min.

9700013 Patchwork zábavná 8 + 2 30 min.

9700014 Carcassonne rodinná 8 + 2-5 30 min.

2 plastové kryty na hru     
1 herní deska 
9 otočných dílků moře 
4 lodě 
4 různobarevné přístavy 
1 guma
Pravidla hry- CZ+SL
1 kniha s úkoly Navigujte lodě ven z bouře do 

přístavů.

pravidla hry- CZ+ SL
160 karet 

Pečlivě a s rozvahou sestavte 
řetězce karet.

pravidla hry 
1 hrací magnetická deska se   
zadáním                              10 
magnetů se zvířátky

pravidla hry- CZ+SL
120 karet

V přístavu Port Royal je pořádně 
živo a vy doufáte, že uděláte 
obchod svého života.

pravidla hry
2 plán přikrývky
1 časový plán
1 dřevěná figurka
2 dřevěné žetony – 
    limetkový a žlutý
5 kožených záplat
1 kartička 7x7
32 ks „1 knoflík“
12 ks „5 knoflíků“
  5 ks „10 knoflíků“
  1 ks „20 knoflíků“
33 ks záplat

Vytvořte během chvilky ze zbytků 
látek a záplat tu nejkrásnější a 
nejhodnotnější přikrývku.

pravidla hry
72 kartiček krajiny 
40 dřevěných figurek 
počitadlo bodů 
12 kartiček řeky 
5 figurek opatů

Hráči se vydávají se svou družinou 
na cesty a louky, do měst a 
klášterů, aby hledali štěstí kolem 
města Carcassonne.



List1

Stránka 3

9700015 Summoner Wars karetní 8 + 2 30-60 min.

9700016 Rory´s Story Cubes rodinná 6 + 2-20 15 + min.

9700017 Time´S Up! párty 8 + 4-12 30 min.

9700018 Slovopád rodinná 10 + 2-4 20 min. Vydejte se na rychlý lov slov!

9700019 Auto blok logická 7 + 1 + 5 min.

9700020 Země 10 + 2-6 45 min.

pravidla hry
1 herní plán
5 hracích kostek
70 karet
20 žetonů zranění

Vzrušující karetní hra znázorňující 
zuřivou bitvu armád ve světě 
fantasy, kde budete vystupovat v 
rolích mýtických Vyvolavačů. 

pravidla hry
9 kostek

Jedinečná hra, která rozvíjí 
představivost a kreativitu dětí i 
dospělých

pravidla hry
1 přesýpací hodiny
220 karet

Uhodněte co nejvíce pojmů (zvířat, 
předmětů, povolání apod.)

1 herní plán 
90 žetonů s písmeny 
22 bonusových karet
1 přesýpací hodiny 
1 plátěný váček 

Pravidla hry   
pravidla hry
1 kniha s úkoly
3x plastový obal na hru
1 guma
4 dílky budov
1 červené auto
6 policejních aut
Herní deska

Dokážete obklíčit prchajícího 
zločince?

pravidla hry
1 herní plán
1 krabička na karty
36 kostiček v 6 barvách

vzdělávací 
rodinná

Dozvíte se spoustu zajímavých 
informací o Zemi.
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